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Het leveren van een nieuw meetsysteem 

betekent voor Hexagon Manufacturing 

Intelligence meer dan slechts het 

opmaken van een verkoopcontract 

– het is het startpunt van een 

samenwerkingsverband met de klant, de 

basis voor het leggen en ontwikkelen van 

contacten en relaties tussen mensen die 

bevlogen werken aan de voortdurende 

verbetering van industriële processen.

De plicht van Hexagon is het begrijpen en vervullen van de wensen van 
gebruikers vóór, tijdens en na de levering van een systeem. Dankzij een 
internationaal verkoopkanaal en technisch netwerk, biedt het bedrijf lokale 
ondersteuning en services op maat tegen de hoogste kwaliteitsnormen 
– voor het bouwen aan een wereld waarin productie wordt gestuurd 
door kwaliteit.
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De lijst met Hexagon Manufacturing Intelligence Servicecentra staat op pagina 14-15

Hexagon Manufacturing Intelligence Gecertificeerde Partners

Hexagon Manufacturing Intelligence Servicecentra
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De standaard garantieperiode voor alle meetsystemen van Hexagon Manufacturing Intelligence is 

12 maanden en kan op verzoek worden verlengd.

Elke gebruiker van apparatuur weet dat het minimaliseren van de inactieve machinetijd de belangrijkste 

factor is om het hoogste rendement uit een investering te halen. Dat is de reden waarom het technische 

servicenetwerk van Hexagon wereldwijd op strategische plekken is gelokaliseerd en zich steeds verder 

uitbreidt. De nationale callcentra verzamelen alle serviceverzoeken en coördineren de activiteiten van de 

lokale servicetechnici voor een snelle respons.

Het servicepersoneel wordt getraind in het onderhoud van de Hexagon-producten en wordt door de 

ontwikkelaars voortdurend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in elk meetsysteem.

Elke technische serviceopdracht onder garantie, voor regulier onderhoud, reparatie of afstelling vereist 

expertise en speciaal gereedschap en daarnaast ook goedgekeurde reserveonderdelen. Door toegang tot 

deze materialen kan Hexagon garanderen dat de functionaliteit en nauwkeurigheid van elk meetinstrument 

perfect hersteld kunnen worden.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

• Garantieservices

• Regulier onderhoud

• Reparaties

• Reserveonderdelen
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• Herplaatsingen

• Upgrades

• Systeemrenovaties

• Gebruikte machines

• Verhuur

De mechanische constructie van een meetsysteem wordt onderworpen aan minimale 

stress en regulier onderhoud zorgt dat de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid 

voor vele jaren gegarandeerd zijn. De elektronica, pc en meetsoftware staan echter 

bloot aan veel snellere ontwikkelingen en vereisen upgrades om bij te blijven met de 

technologische evolutie.

Hexagon Manufacturing Intelligence heeft centra die gespecialiseerd zijn in 

renovatie, reconditioning en retrofits van zowel Hexagon als niet-Hexagon 

coördinatenmeetmachines (CMM’s) en andere meetsystemen. Door inspectie van de 

mechanische condities, vervanging van regelsysteem en computer, en de upgrade 

van sensoren en meetsoftware naar de nieuwste versies verkrijgen gebruikers een zo 

goed als nieuw meetsysteem en met veel betere prestaties.

Voor klanten die een nieuw meetsysteem aanschaffen als vervanging voor een 

bestaande machine, biedt Hexagon een aantrekkelijke inruilmogelijkheid voor 

gebruikte apparatuur. Deze gebruikte machines worden volledig vernieuwd, waarbij 

oude en versleten componenten van het regelsysteem worden vervangen en  nieuwe 

software wordt ingebracht. Deze machines zijn dan gereed voor installatie bij klanten 

die een vernieuwd systeem willen kopen tegen een lagere prijs dan de nieuwprijs, 

maar toch volledige betrouwbaarheid willen hebben.

Om klanten te helpen bij het opvangen van ongeplande pieken in productie of bij 

specifieke meetwensen over een bepaalde periode, biedt Hexagon een huurservice 

voor meetsystemen. Dit kan variëren van een extra software-interface voor een 

bepaald CAD-formaat tot een draagbaar meetapparaat of zelfs een volledig 

meetsysteem met een operator.

UPGRADE 
EN SYSTEEMRENOVATIE
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De kwaliteitsnormen vereisen bij elk bedrijf dat meetinstrumenten regelmatig worden geïnspecteerd en, 

indien nodig, opnieuw worden gekalibreerd. Voor coördinatenmeetsystemen, draagbare meetarmen en 

lasertrackers gelden, als referentienorm voor het inspecteren van gefabriceerde onderdelen, dezelfde 

procedures. Dit stopt niet bij de eisen van de normen; een zorgvuldig beheer van meetsystemen gedurende 

hun levenscyclus garandeert een doorlopend return on investment voor zowel inspectie- als productie-

apparatuur.

Hexagon Manufacturing Intelligence adviseert dat elke meetmachine jaarlijks wordt geïnspecteerd en, 

indien nodig, opnieuw wordt gekalibreerd. Gegeven de verwaarloosbare mechanische stress waaraan 

meetsystemen worden blootgesteld gedurende hun levenscyclus, blijft de servicejob meestal beperkt 

tot een simpele prestatietest – tenzij er structurele of functionele wijzigingen zijn opgetreden tijdens de 

werking van de machine of als gevolg van ongeschikte omgevingscondities. In de zeldzame gevallen waarin 

significante afwijkingen ten opzichte van de laatste inspectie worden gevonden, kan de machine met behulp 

van specialistische apparatuur opnieuw worden ingesteld.

• Tussentijdse controles

• Kalibraties

• Justeringen

• Certificeringen

VERIFICATIE 
EN KALIBRATIE





Hexagon Manufacturing Intelligence levert applicatieservices die optimaal passen bij de kwaliteitseisen van 

elk individueel bedrijf.

Wanneer een nieuwe productieopdracht begint en klanten hun meetsystemen niet willen omzetten van 

hun huidige opdracht om ze in te zetten voor het genereren van nieuwe inspectieprogramma’s, kunnen 

gecertificeerde metrologische experts van Hexagon nieuwe kant-en-klare meetprogramma’s aanleveren. 

Voor minder ervaren systeemoperators en -gebruikers is Hexagons expertise en kennis van meetsoftware 

een zeer waardevolle toevoeging tijdens de installatie.

Als een klant een piekperiode in de productie heeft en voldoende inspectiecapaciteit of de middelen 

mist om complexe of gespecialiseerde meettaken uit te voeren, kunnen de Hexagon-centra inspecties op 

contractbasis leveren. Deze diensten kunnen ook op locatie bij de klant worden uitgevoerd door technici van 

Hexagon met draagbare meetapparatuur of met de in de fabriek geïnstalleerde apparatuur.

• Programmeren

• Contractinspectie

PROGRAMMEREN 
EN CONTRACTINSPECTIE



Een goede training van het personeel dat zich bezighoudt met de werking van meetsystemen, is essentieel 

voor het behalen  van de beste resultaten, de hoogste efficiency en de beste return on investment. Hexagon 

Manufacturing Intelligence biedt trainingscursussen aan voor bedieningspersoneel in de lokale centra 

van Hexagon. De cursussen worden gegeven door ervaren technici en bevatten een basistraining, een 

geavanceerde training en een opfriscursus.

Kwaliteitscontrole ondersteunt, verbetert en versnelt het productieproces. Terwijl de technologie 

voortschrijdt en nieuwe ontwerp- en productieoplossingen introduceert, wordt de kwaliteitsafdeling 

geconfronteerd met nieuwe uitdagingen.

Hexagon kan gekwalificeerde consultancy bieden, zodat bedrijven significante productieverbeteringen 

kunnen bereiken door een beter gebruik van de meetdata. Elk Hexagon-centrum heeft ervaren technici in 

dienst die klaarstaan om de beste applicatieoplossingen toe te passen.

• Opleidingen

• Opfriscursus

• Applicatieadvies

TRAINING 
EN CONSULTANCY
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Bij het verstrijken van de garantieperiode kunnen onderhoudscontracten voor hardware- en software worden afgesloten.

Hardware-onderhoudscontracten dekken alle mechanische, pneumatische, elektronische en elektromechanische onderdelen 

geleverd door Hexagon Manufacturing Intelligence. De duur van het contract is 12 maanden en dit kan worden uitgebreid tot een 

langere periode. Het contract bevat de levering van reguliere preventieve onderhoudsdiensten en, indien nodig, herstelonderhoud 

op locatie bij de klant. Er is ook een mogelijkheid voor een telefonische adviesservice voor uitleg over mechanische, elektrische  

en pneumatisch apparatuur en systeemwerking. Optioneel kunnen naast het basiscontract ook geometrische afstelling en 

meetinspecties worden aangevraagd voor het meetsysteem.

De software-onderhoudscontracten zorgen dat het analytische centrum van het meetsysteem bijblijft met de technologische 

evolutie. Alleen met een krachtig en veelzijdig meetsysteem, ondersteund door courante software, kunnen gebruikers efficiënt de 

problemen oplossen van de huidige eisen op het gebied van procesregeling en certificering. Meetsoftware evolueert continue om 

te kunnen voldoen aan de eisen van gebruikers en om nieuwe inspectiemethoden beschikbaar te maken, die worden gecreëerd 

door de evolutie van internationale normen op het gebied van kwaliteitscontrole.

Hexagon adviseert regelmatige upgrades van de metrologische software uit te voeren naar de nieuwste versie die beschikbaar 

is, en geeft speciale trainingssessies aan de klant over de nieuwe productversies. Het onderhoudscontract bevat ook een 

telefonische adviesservice voor suggesties en uitleg over het gebruik en de functies van de software.

• Hardware-onderhoudscontracten

• Software-onderhoudscontracten

ONDERHOUDSCONTRACTEN
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SERVICECENTRA HEXAGON 
MANUFACTURING INTELLIGENCE 
WERELDWIJD
EUROPA

OOSTENRIJK
Wiener Neudorf 
Tel: +43 2236 860 070

TSJECHIË
Praag 
Tel: +420 272 680 830

DENEMARKEN
Odense 
Tel: +45 29 744 513

FINLAND
Helsinki 
Tel: +358 10 320 61 20

FRANKRIJK
Courtaboeuf (Parijs) 
Tel: +33 1 69 29 12 00

Colomiers (Toulouse) 
Tel: +33 5 34 51 70 95

Montoire 
Tel: +33 2 54 86 40 40

Saint-Priest (Lyon) 
Tel: +33 4 72 37 90 60

DUITSLAND
Wetzlar 
Tel: +49 6441 207 207

HONGARIJE
Boedapest 
Tel: +36 1 260 53 94

ITALIË
Grugliasco (TO) 
Tel: +39 011 4025 111

Cormano (MI) 
Tel: +39 02 6154 111

Napoli (NA) 
Tel: +39 081 752 4133

Orbassano (TO) 
Tel +39 011 4025 111

Verona (VR) 
Tel: +39 335 7622 338

NEDERLAND
Waalre 
Tel: +31 40 222 2210

NOORWEGEN
Messtech AS (Kongsvinger) 
Tel: +47 924 809 00

POLEN
Cracow 
Tel: +48 12 647 08 27

SPANJE
Cerdanyola del Vallès (Barcelona) 
Tel: +34 93 594 69 20

Getafe (Madrid) 
Tel: +34 91 138 66 03

Vitoria (Álava) 
Tel: +34 945 291 975

ZWEDEN
Eskilstuna 
Tel: +46 16 160800

Götenburg 
Tel: +46 16 160882

Mora 
Tel: +46 25 012590

ZWITZERLAND
Crissier 
Tel: +41 21 633 50 33

Aarau-West 
Tel: +41 62 737 67 37

Renens (TESA) 
Tel: +41 21 633 16 00

Unterentfelden 
Tel: +41 62 737 67 67

TURKIJE
Bursa 
Tel: +90 224 441 98 00

Ankara 
Tel: +90 312 417 14 14

VERENIGD KONINKRIJK
Telford 
Tel: +44 870 446 2667

Chester 
Tel: +44 870 446 2667

Milton Keynes 
Tel: +44 870 446 2667

AFRIKA, CENTRAAL 
& OOSTEUROPA, 
MIDDEN-OOSTEN

Tel: +39 011 4025 111

RUSLAND & ANDERE LANDEN 
VAN GOS
Tel. +39 011 4025 212

ALGERIJE, MAROKKO, TUNESIË
Tel. +33 1 69 29 12 00

BULGARIJE
Sofia (ARC Metrologia Ltd) 
Tel: +359 888352772

EGYPTE
Caïro (FALCON ENG. CO.) 
Tel. +20 12 210 84 62

GRIEKENLAND
Athene (Q CONTROL) 
Tel: +30 6972 036 023

ISRAËL
Tel Aviv (GLOBUS) 
Tel: +972 52 2544398

LITOUWEN
Vilnius (Precizika Metrology) 
Tel: +37 05 236 3601

ROEMENIË
Boekarest 
Tel: +40 21 310 6520

RUSLAND
Sint Petersburg (IMS) 
Tel: +7 812 294 63 32

Moskou (GALIKA) 
Tel: +7 495 234 60 00

SERVIË
Belgrado (INTERMERKUR) 
Tel: +381 11 369 2792

SLOVENIË
Ravne na Koroškem 
Tel: +386 2870 7660

Ljubljana (INTERMER) 
Tel: +386 4167 6538

ZUID-AFRIKA
Johannesburg (Retecon) 
Tel: +27 11 976 8600

Port Elizabeth (Retecon) 
Tel: +27 82 652 6045
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OEKRAÏNE
Kharkov (KODA) 
Tel: +380 675 633 272

AZIË - PACIFISCH GEBIED

AUSTRALIË
Melbourne (Hi-Tech Metrology) 
Tel: +61 03 9702 3911

INDIA
Noida 
Tel: +91 12 0472 3000

Bangalore 
Tel: +91 80 2972 4355

Chennai 
Tel: +91 44 2654 0062

Coimbatore 
Tel: +91 42 2259 1260

Pune 
Tel: +91 20 6653 2499

INDONESIË
Tambun - Bekasi 
Tel: +62 218 260 3232

JAPAN
Sagamihara 
Tel: +81 42 700 3500

Nagoya 
Tel: +81 52 753 3120

Osaka 
Tel: +81 66 967 8215

Tokyo Boeki Techno Systems 
(Atsugi City) 
Tel: +81 46 246 3951

KOREA

Seongnam (Gyeonggi) 
Tel: +82 31 730 0898

Gimhae,Gyeong-nam 
Tel: +82 55 313 0898

Ansan City (HIT Automotive) 
Tel: +82 70 5034 5900

MALEISIË
Petaling Jaya (Selangor) 
Tel: +60 3 5632 8900

FILIPIJNEN
Muntinlupa City (Cairnhill) 
Tel: +63 45 860 3704

Manila (Nicklaus) 
Tel: +63 2 742 6095

Paranaque City (Maedan) 
Tel: +63 2 823 4375

SINGAPORE
Singapore 
Tel: +65 6463 6242

Thailand

Bangkok 
Tel: +66 2 361 3695

Bangkok (Cairnhill Metrology) 
Tel: +66 2 582 2888

Bangkok (Digigate) 
Tel: +66 2 582 2051

TAIWAN
Taipei 
Tel: +886 2 2600 6360

VIETNAM
Hanoi 
Tel: +84 4 3936 7935

Ho Chi Minh City 
Tel: +84 8 5445 6665

CHINA

Qingdao 
Tel: +86 532 8089 5188

Beijing 
Tel: +86 10 6789 2461

Tianjin 
Tel: +86 10 6789 2461

Shenyang 
Tel: +86 24 2334 1690

Changchun 
Tel: +86 431 8761 0532

Shanghai 
Tel: +86 21 6353 1000

Ningbo 
Tel: +86 574 8737 6262

Nanjing 
Tel: +86 25 8698 8800

Suzhou 
Tel: +86 512 6280 0880

Wuxi 
Tel: +86 510 8821 7831

Chengdu 
Tel: +86 28 8671 6718

Chongqing 
Tel: +86 23 8606 9593

Xi’an 
Tel: +86 29 8836 1018

Wuhan 
Tel: +86 27 8792 8428

Guangzhou 
Tel: +86 20 3810 7978

Shenzhen 
Tel: +86 755 8602 8088

NOORD-AMERIKA

VS
Rhode Island, North Kingstown 
Tel: +1 855 433 9638 
(gratis) 
Tel: +1 401 886 2000

Californië, Lake Forest 
Tel: +1 800 955 5200

Illinois, Elgin 
Tel: +1 847 931 0100

Michigan, Wixom 
Tel: +1 248 449 9400

North Carolina, Huntersville 
Tel: +1 704 947 1250

Ohio, Miamisburg 
Tel: +1 937 247 0425

Tennessee, Nashville 
Tel: +1 615 331 0800

Texas, Irving 
Tel: +1 972 506 8359

Washington, Kent 
Tel: +1 253 872 2443

MEXICO
Apodaca, Nuevo León 
Tel: +52 81 1367 0800

Querétaro 
Tel: +52 442 298 0800

CANADA
Mississauga (Canadian 
Measurement Metrology) 
Tel: +1 800 606 9266

ZUID-AMERIKA

ARGENTINIË
Pilar (Buenos Aires) 
Tel: +54 230 4 300 060

BRAZILIË
São Paulo 
Tel: +55 11 5525 6000

Curitiba 
Tel: +55 11 5525 6000

Contagem 
Tel: +55 11 5525 6000

Pernambuco 
Tel: +55 11 5525 6000

Ga voor algemene informatie of 
landen die niet vermeld staan, 
naar: HexagonMI.com

http://HexagonMI.com 
http://HexagonMI.com 


COÖRDINATENMEETMACHINES (CMM’S)

3D LASER SCANNING

SENSOREN

DRAAGBARE MEETARMEN

SERVICE

LASERTRACKERS & LASERSTATIONS

MULTISENSOR- & OPTISCHE MEETSYSTEMEN

WITLICHT SCANNERS

MEETTECHNISCHE SOFTWAREOPLOSSINGEN

CAD / CAM

STATISTISCHE PROCESCONTROLLING

GEAUTOMATISEERDE TOEPASSINGEN

SCHROEFMATEN, SCHUIFMATEN EN KALIBERS

ONTWERP- EN CALCULATIESOFTWARE

Hexagon Manufacturing Intelligence helpt industriële 
producenten de baanbrekende technologieën van vandaag 
en de levens veranderende producten van morgen te 
ontwikkelen. Als toonaangevende specialist in meet- en 
productieoplossingen, zijn onze expertises waarnemen, 
denken en handelen. Het verzamelen en analyseren van 
meetgegevens en het actief gebruiken hiervan. Dit geeft 
klanten het vertrouwen om hun productiesnelheid te 
verhogen en de productiviteit te verbeteren, terwijl de 
kwaliteit van het product ook omhoog gaat.

Met een netwerk van lokale servicecentra, 
productiefaciliteiten en commerciële vestigingen verspreid 
over vijf continenten, vormen wij op een slimme manier 
veranderingen in productieprocessen, zodat er een wereld 
ontstaat waar kwaliteit de productiviteit aanstuurt. Voor 
meer informatie gaat u naar HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence maakt onderdeel uit 
van Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), 
de wereldwijd opererende leverancier van 
informatietechnologieën die voor hogere productiviteit en 
kwaliteit zorgt in geospatiale en industriële ondernemingen.

© 2019 Hexagon AB en/of haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven. Alle rechten voorbehouden. 
Dit document kan worden beschouwd als juist zijnde ten tijde van de publicatiedatum. Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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